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Abstract 

Background and Purpose: Comprehensive screening for health is a major step in improving the delivery 

of services, so that school-based psychological services can focus on prevention, early intervention, and 

promotion, rather than treatment. The aim of present study was to develop a scale of mental health 

issues for children, based on DSM-5 model. 

Method: The present study is descriptive in terms of data collection method. The statistical population of 

this study was composed of primary school teachers in Alborz, Kermanshah, Eastern Azerbaijan, Sistan 

and Baluchestan, Fars, and Khorasan Razavi. The sample included 219 teachers who were randomly 

selected. 
Results: Item analysis showed that no items were omitted from the questionnaire. Factor analysis 

indicated that seven-factor structure with principal component analysis and equamax rotation 

which determine 40 percent of the variance, simplest and most appropriate structure for the data. 

In addition, all the subscale had good reliability which ranged between 0.67 (self-regulation) to 

0.93 (academic achievement deficit).  

Conclusion: In general, the results of this study indicate that considering the psychometric properties of 

the mental health scale of students in primary school, this tool can be used to study the students' behavioral 

and emotional problems in educational and clinical settings in Iranian population. 
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 سنجیروانساخت و ارزیابی : کودکان شناختیروان مشکلات یمقیاس مقدمات معلمنسخه 
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 دهیچک

 خدمات له،یوستت نیخدمات استتت، تا بد ۀارائ یدر بهستتاز ی، گام بزرگروان ستتلامت داشتتتن یجامع برا یغربالگر: هدف و نهیزم

 یباشتتتد. هدژ پشوهش کنونمتمرکز  ،و ارتقا ،زودهنگام ۀمداخل ،یریشتتتگیبر درمان، بر پ دیتأک یمحور، به جامدرستتته شتتتناختیروان

و  یصیتشخ یراهنما یشناسبر نظام نشانه یکودکان بر اساس گزارش معلمان و مبتن یشناختروان ستلامت یابیارز یبرا یاستیمق یطراح

 است. یروان یهااختلال یآمار

 البرز، یهانااستتت ییابتدا مدارس معلمان آن ۀجامع و استتت یفیتوصتت نوع از هاداده یگردآور ۀویشتت لحاظ به حاضتتر پشوهش: روش

صورت به که دبو نفر 219 حاضر، پشوهش نمونه. بودند یرضو خراستان و ،فارس بلوچستتان، و ستتانیست ،یشترق جانیآذربا کرمانشتاه،

 انتخاب شدند. یتصادف

 جیرا دارند. نتا اسیحضتتتور در مق یلازم برا تیکفا هاهیاز آن بود که تمام گو یحاک هیگو 112 یبرا هاهیگو لیتحل جینتا: هاافتهی 

 کل انسیوار از درصد 43 مجموع در که کوامکسیو روش ا یاصل ۀمؤلف لیبر اساس تحل یامؤلفه هفت ساختار داد نشان یعامل لیتحل

 یدرون یونهمگ بیضرا از هامقیاسخردهبر آن،  افزون. است هاداده نیا یبرا ساختار نیترساده و نیترمناسب کنند،یم نییتب را اسیمق

در هفت عامل،  هیگو 64 تینها در. استتت( فیتکل انجام در نقص) 93/3 تا( یخودگردان) 67/3 نیب آنها ۀدامن و برخوردارند یمناستتب

 در نظر گرفته شد. ییعنوان ساختار نهابه

 یشناختروان متسلا اسیمق مطلوب سنجیروان یهایشگیو به توجه با که دهدیم نشان حاضر پشوهش نتایج ،یطورکلبه: یریگجهینت

 و ،یدرمان ،یآموزشتت یهامجموعه در آموزاندانش یجانیه و یرفتار مشتتکلات بررستتی برای این ابزار ،ییابتدا مقطع در آموزاندانش

 .است استفاده قابل ،ایرانی جامعۀ در بالینی یهاطیمح

 یابزارساز ،معلم ،ییابتدا مقطع ،یشناختروان مشکلات ،آموز: دانشهادواژهیکل
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 مقدمه
 و کودکان روان ستتتلامت یاجتامعته هر در استتتت یهیبد

 نیمأت و استتتت بوده برخوردار یاشهیو تیاهم از نوجوانان

 و یروان نظر از تا کندیم کمک آنان به یروان بهداشتتتت

 وجود. کنند فایا بهتر را خود یاجتماع نقش و ستالم یانجستم

 یمهم مستتت له یکودک دوره در یجانیه و یرفتار اختلالات

 یروان ستتلامت انیبن ،یزندگ نینخستتت یهاتجربه رایز استتت،

 مشتتتکلات. (1) کننتدیم یزیریپ یبزرگستتتال در را افراد

 ،آن در که شتتتودیم اطلاق یطیشتتترا به یرفتار-یجتانیه

 ،یفرهنگ یهنجارها با مدرسه در یرفتار و یجانیه یهاپاسخ

 عملکرد بر کهیطوربه باشتتد  داشتتته تفاوت یقوم و ،یستتن

 ،یاجتمتتاع روابتتط ختتود، از متراقتبتتت فترد، یلتیتتتحصتتت

 در یافتگیستتازش و، کلاس در رفتار ،یفرد یافتگیشستتاز

 (.2) بگذارد یمنف ریتأث زین کار طیمح

 ییرفتارها که داد نشتتان (3) ی و هنریچفانت یپشوهشتت در

 یمانجس اتیشکا و ،یافستردگ ،یریگکناره ،ییانزواجو مانند

 دوم سال از پس ،هستند 1نمودرفتاری درون مشتکلات جزو که

 به شتتشتتم و پنجم ستتال در و ابندییم شیافزا جیتدر به مدرسته

 بر اختلالات نیا. شتتتوندیم یاکنندهنگران و توجهقابل زانیم

 یکارکردها مورد در مختلف منابع از حاصل یهاداده اساس

 در کمدست دیبا و شوندیم ییشناسا فرد، یرفتار ای یجانیه

. کنند بروز است مدرسته آنها از یکی که متفاوت تیموقع دو

 احستتاستتات ،یرفتار اختلالات با نوجوانان و کودکان اغلب

 موارد شتتتریب در. کنندیم یبدرفتار گرانید با و دارند یمنف

 جهینت در و کنندیم طرد ار آنان ،هایهمکلاستتت و معلمان

 اختلالات واقع، در یابد می کاهش آنان یآموزش یهافرصتت

 یبرا یمتعدد یلیتحصتت مشتتکلات تواندیم یجانیه یرفتار

 .(4) کند جادیا آموزاندانش

 تطتتاب  نییپتتا ستتتط ( 5) تمتتارکو و لزارت ،نیفتورت

 ،نیقوان به احترام فقدان ،یرفتار مشتتکل یدارا آموزاندانش

 ستتوق در ،را معلمان درخواستتت رشیپذ از آنان یخوددار و

                                                           
1. Internalizing behaviors  

 تینها در و یزیگرتیمستت ول و تعارض ستتمت به آنان دادن

 یرفتارها زین( 6) کلایم و استفان. دندانیم مؤثر لیتحص ترک

 طول در که را یپرخاشتتگر و ینافرمان لیقب از نایافتهستتازش

 ستتوق معرض در ،شتتوندیم آشتتکار یدبستتتانشیپ یهاستتال

 نیا که معتقدند و دانستتته یارتباط اختلالات ستتمت به افتنی

 سوءاستفاده ،یلیتحص افت ،یبزهکار لیقب از ییرفتارها افراد

 از. کرد خواهند تجربه را همسالان یسو از طرد ای ود، موا از

 مشتتتکلات مورد در ،یرشتتتناختیگهمه یهاپشوهش یطرف

 بیشتتتتر که دهتدیم نشتتتان نوجوانتان و کودکتان یرفتتار

 مشتتکلات از یطولان یهاخچهیتار ضتتداجتماع، بزرگستتالان

 بزهکارانه یرفتارها. اندداشتتتته یکودک دوران در یرفتتار

 و ییشتتناستتا و شتتودیم شتتروع یستتالگ 7 حدود در ،یجد

 شیدایپ از یریشگیپ در تواندیم اختلال نیا زودهنگام درمان

 .(7) باشد موثر یبزرگسال در اختلالات

 در یاررفت مشکلات وعیش انگلستان ورکش در یامطالعه در

 درصد 9 حدود ینوجوان نیسن در و درصد 6/8 مدرسته نیستن

نسخه  یهاملاک اساس بر کایآمر در. (8) استت شتده ارشگز

 7 ،یشناختمشکلات روان یصیو تشتخ یآمار نامهدرسچهارم 

 یررفتا و یعاطف مشتتتکلات به مبتلتا کودک ونیلیم 12 یال

 .(9) هستند

 وجود مطالعات ذکر شده یتمام در مشترک موضتوع کی

 یروان سلامت مشتکلات زودهنگام ییشتناستا به ازین آن و دارد

( 13) 2جنرال ستترجن اجلاس گزارش در. استتت کودکان در

 ییساشتنا و یغربالگر به ازین کودکان، یروان بهداشتت درباره

 ،یدیکل خدمات یهاستتتتمیستتت درون در کودکان زودهنگام

 یهمگان یریگاندازه ستمیس کی ستاختو  استت شتده مطرح

 دهش دانسته یالزام ،یاصل یرستانخدمات یهابخش هیکل یابر

 یریگاندازه نیلازم استتتت ااستتتت. همچنین تتاکید شتتتد که 

( 1 ،به حستتاس و کودک تیجنستت و فرهنگ ستتن، با متناستتب

 یریگیپ( 2 خاص، یدرمان خدمات به ازمندین کودکان ییشناسا

2. General Sarge Session 
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 جینتا یریگاندازه( 3 و ،درمان یط در کودک یهاشتترفتیپ

 .باشد یدرمان

 نظر به که انددهیرستت جهینت نیا به( 11) همکاران و هستتتر

 در آموزاندانش در زودهنگام مداخله و ییشتتناستتا رستتدیم

 داماق نیقدرتمندتر ،یعاطف و یرفتار اختلالات خطر معرض

 در رخط معرض در کودکان با مرتبط مشکلات بهبود جهت در

 اندداده شانها ننتایج پشوهش نیهمچن .باشد عمرشان طول تمام

 مشتتکلات بروز از قبل کودکان، زودهنگام درمان و ییشتتناستتا

 اختلالات مدتیطولان عوارض تواندیم آنها یرفتار و یعاطف

 دنیرستت حداقل به و یدرمان یهانهیهز یکل کاهش مثل یروان

 یزمان یکودک. باشتتد داشتتته همراه به را بلندمدت یهابیآستت

 و منمز یروان اختلالات از یریجلوگ و ییشتتناستتا یبرا یاتیح

 نکودکا مهم، نیا انجام یبرا. است سالم رشد جیترو نیهمچن

 آنها به سرعت به و شدهییشتناسا دقت به دیبا خطر معرض در

 (.12) شود ارائه لازم خدمات

 تخصصی یهاستتازمانری مشتکلات روانی توستتط گغربال

کودکان آمریکا اکیداً توصیه شده  شناسیروانهمچون انجمن 

پزشتتکی تأمین  هایکمکاستتت و هزینۀ آن توستتط ستتازمان 

 امگ ،مدرسه گستره در یروان سلامت گریغربال(. 13) شودمی

 محور -داده گیریتصتتتمیم فرایند یک برای ضتتتروری اولیه

 و اریرفت ارزیابی و در معرض خطر کودکان شناسایی منظوربه

 و خطر کاهش طری  از که ایگونهبهآنهتا استتتت   عتاطفی

 کلشتتت به را نتایج تشتتتخیصتتتی، اختلالات بروز از جلوگیری

 فتبا در ویشهبهموضتتوع  این. بخشتتدمی بهبود ایملاحظهقابل

در دسترس  جمعیت یک عنوانبه کودکان آنها در که مدارس

 .(14) کندمی صدق هستند،

 روندی 1رفتاری اختلالات نظامند گریغربالدر این راستتتا 

 انکودک از دسته آن شناسایی منظوربه که استت ایچندمرحله

 خطر معرض در که استتت شتتده داده توستتعه ابتدایی مدارس

 این. هستتتندنمود نمود و برونرفتاری درون مشتتکلات شتتدید

                                                           
1. Systematic screening for behavior disorders (SSBD) 

2. Top 10 Listings 

 از اول مرحله در. استتت مرحله ستته شتتامل گریغربال فرایند

 آماده را «2برتر مورد 13 فهرست» دو تا شودمی خواسته معلمان

 و نموددرون مشتتتکلات دارای آموزاندانش برای یکی .کنند

 هر. نمودرونب مشتتتکلتتات دارای آموزاندانش برای دیگری

 به کند تجاوز شتتدهمشتتخص معمول حالت از که آموزیدانش

 پایان در که آموزانیدانش بعد مرحله در. رودمیبعدی  مرحله

 زمین رد هم و کلاس در هم اند،شتتده شتتناستتایی قبلی مرحله

 یک اغلب) دیتتدهآموزش متخصتتتص یتک توستتتط بتازی،

 قرار مشتتاهده مورد( مدرستته شتتناسروان یا رفتاری متخصتتص

 اجتماعی رفتار و مشتتتارکت بتا مرتبط هتایداده. گیرنتدمی

 به کمکرای ب و شده بندیرتبه ،ایمقایسه نتایج تبیین منظوربه

. شتتتوندمی ثبت ارجاع، یا مداخله با رابطه در گیریتصتتتمیم

 88/3 تا 83/3 بین 3اعتبار ضرایب به منتج ابزار این اولیه توستعه

 علاوهبه. (14) شد 88/3 تا 82/3 بین درونی همگونی ضرایب و

این ابزار و  یبرا لازم را ییروا شتتتواهد( 15) همکاران کرلوا

 با رابطه در مدارس شتتتدهثبت ستتتواب  یمبنا برروش جامع 

  با این اندردهک ارائه ،ییاستثنا لاتیتحص و رفتار یهایبندطبقه

 ازمندین مرحله سه در یطولان زمانمدت به حال اجرای این ابزار

 .است

رایتج بتترای غربتتالگری  هتتایمتقتیتتاسیتکتی دیتگتر از 

 گزارش با 4آموزدانش خطر یگرغربال اسیمقآموزان، دانش

 یرفتار مشتتتکلات خطر ییشتتتناستتتا منظوربه که استتتت معلم

 شتتده یطراح شتتشتتم، کلاس تا مهدکودک ستتن در کودکان

 اسیمق (16) همکاران و نیل اعتبار، شتتواهد با رابطه در. استتت

 تاختلالا یغربالگر ستتتمیستتت وآموزان دانش خطر یغربالگر

 ستتتهیمقا گریکدی با ستتتوم کلاس تا مهدکودک از را یرفتار

 مشتتکلات ییشتتناستتا در ابزار دو نیا داد نشتتان جینتا. اندکرده

 نکودکا ییشتتناستتا در اماداشتتته  مشتتابه یعملکردنمود، برون

 در .ندداشتتت فیضتتع یعملکرد نمود،درون مشتتکلات یدارا

 خطر یگرغربال اسیمق توان بالابردن یبرا دتریجد مطالعات

3. Stability 

4. Student Risk Screening Scale (SRSS) 
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 آن از ییهاهیگو ،نموددرون مشکلات ییشتناسا در آموزدانش

 لیحلت هیاول مطالعات ،راتییتغ وجود اینبا . انتدداده رییتغ را

 نیبنابرا (،14) است نکرده جادیا یادوارکنندهیام جینتا ی،عامل

 .نداردمشکلات را  زمانهم سنجش یبرا لازم توان از ابزار نیا

 یک 1هیجانی و تحصتتیلی اجتماعی، رفتار خطر گرغربال

 ار حوزه سته که استتت معلم گزارش شتکل به گریغربال ابزار

 .عاطفی اررفت و ،تحصتتیلی رفتار اجتماعی، رفتار: ردیگیدربرم

 کلتتاس تتتا مهتتدکودک آموزاندانش برای یگرغربتتال این

 هب هالفهؤم درونی همسانی. استت شتده گرفته نظر در دوازدهم

 در ابزار این. (94/3 تا 89/3 بین) هستتتند بالا مشتتابهی شتتکل

 و استتتت نداشتتتته توفیقی چندان ،هیجانی رفتارهای ستتنجش

 رد زیادی مطالعات آن بینیپیش روایی شواهد درباره همچنین

 شابهیم بندیرتبه مختلف معلم چند که زمانی. نیست دستترس

 ،ابانارزی بین اعتبار هایارزیابی باشتتند، داشتتته آموزاندانش از

 .(17) است آمدهدست به 51/3 تا 35/3 بین و پایین

 یبرا یاپرسشنامه زین (18) 2مشکلات و هاییتوانا پرسشنامه

 ،کنشتتتینارستتتایی توجه ، فزون ،یرفتار مشتتتکلات یابیتارز

 یجتماعا رفتار و همسالان با یافتگیسازش و ،یجانیه مشکلات

 معلمان ای نیوالد توستتتط توانتدیم یگرغربتال نیا. استتتت

 مختلف، یکشتتورها در. شتتود لیتکم ستتاله 16 تا 4 کودکان

 اعتبار و 76/3 آن یدرون یهمسان اعتبار که است شده مشتاهده

 یهمستتتان ، امااستتتت آمدهدستتتتبه ،96/3 آزمون باز-آزمون

 -نارستتتایی توجه اریتمع ءجز بته ،یانفراد یهتااریتمع یدرون

 با رابطه در شهیوبه نکته نیا  اندبوده زیبرانگسؤال کنشتی،فزون

 مونز،یستتا فورد، ،گودمن .استتت تریجد همستتالان با مشتتکل

 نیا 3تیحستتاستت که دندیرستت جهینت نیا به( 19) ملتزر و گتوارد

 برابربالا و  آن 4بودنیاختصاص یول ،63/3 برابر و متوسط ابزار

 رسشنامهپ که دندیرس جهینت نیا به پشوهشگران نیا. است 95/3
 اختلالات ییشناسا یبرا با وجود این که مشتکلات و هاییتوانا

 زین و زمانهم یهااختلال لیدل به بود، شتتتده یطراح خاص

                                                           
1. Social Academic Emotional Behavioral Risk Scale 

(SAEBRS) 

2 .The strengths and difficulties questionnaire(SDQ) 

 رشتناسی مرضی کودک دحیطه روان در اختلالات یهمپوشتان

. ردکیم عمل بهتر ،تریکل اختلالات با کودکان ییشتتتناستتتا

 است بهتر ابزار نیا که دندهیم نشان هاپشوهش نیا درمجموع

. رود کار به یعموم نایافتگیستتازش شتتاخص کی عنوانبه که

 یبالا نرخبا توجه به ( 23) کالبرگ و اکز ز،یمنز ن،یل علاوهبه

 یهتتابرنتتامتته در را آن کتتاربرد ،آزمون نیا  5کتتاذب یمتنف

ا بدر هر صتتورت  .انددانستتته کنندهنگران ،یهمگان یگرغربال

 بر یاساس مشکلات از یکی، شتده ادیتوجه به نواقص ابزارهای 

 اب مط و استاندارد یابزارها نبود ،حوزه نیا پشوهشگران راه سر

 هک کشتتوراستتت یآموزشتت نظام یطرف از و یرانیا فرهنگ با

. هددیم قرار خود ریثأت تحت راها پشوهش جینتا اوقات یگاه

 یستتازداستتتاندار و ستتاخت به که مطالعاتی راستتتا نیهم در

 ،پردازندیم جوامع یآموزش فرهنگ و نظام با مناسب یابزارها

  شتتود یاشهیوتوجه  آنهابه  دیو با هستتتند یادیز ارزش یدارا

بنابراین پشوهش حاضتتر در نظر دارد تا ضتتمن طراحی مقیاستتی 

آموزان ابتدایی، به شتتتناختی دانشروان ستتتلامتبرای ارزیابی 

 آن بپردازد. سنجیروان هایویشگیبررسی 

 روش
 هب حاضتتر پشوهش: کنندگانش  رکت و پژوهش طرح( الف

 لحاظ به و توستتتعه و  یتحق یهاپشوهش ءجز ،هدژ لحاظ

(. 21) است یشیمایپ-یفیتوصت نوع از هاداده یگردآور ۀویشت

 مدارس آموزاندانش معلمان ،پشوهش نیا در یآمار جامعه

 و ستانیس ،یشرق جانیآذربا کرمانشاه، البرز، یهااستان ییابتدا

 -96 یلیتحصت ستتال در یرضتو خراستتان و ،فارس بلوچستتان،

 ندبود معلمان از نفر 219 حاضتتر، پشوهش نمونه. ندبود 1395

 در و خراستتان و فارس ز،یتبر کرمانشتتاه، استتتان چهار از که

 یکی یگرید و استان مرکز یکی) شتهرستتان دو از دوم ۀمرحل

 نیو از ب یتصتتتادف صتتتورتبتته( برخوردارکم یشتتتهرهتتا از

درصتتتد  36/71انتخاب شتتتدند.  یرانیمختلف ا هتایفرهنتگ

3. Sensitivity 

4. Specificity 

5. False negative 
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با  27/41میانگین ستتتنی  ،کننتدگتان را معلمان خانمشتتترکتت

هل و أدرصتتتد آنها مت 4/89ستتتال،  65/5انحراژ استتتتتاندارد 

 22/8با انحراژ استاندارد  13/17میانگین ستابقه خدمت ایشان 

از  یاکتشتتتاف یعامل لیانجام تحل یحجم از نمونته برا نیابود. 

اهداژ  هی( مناستتتب استتتت. ضتتتمن توج22) یو ل ینظر کامر

 هاآنمعلمان قرار داده شتتد و از  اریدر اخت هاپرستتشتتنامه  ،یتحق

وطه آموزان مربکه در دانش یخواسته شد تا با توجه به اطلاعات

 کنند.  لیرا تکم هاپرسشنامهدر دست دارند، 

 یمل یپشوهش طرح یراستا در حاضر پشوهش: اجرا روش( ب

. شد انجام( نماد) آموزاندانش از یاجتماع یهامراقبت نظام

 انشگاهد مشارکت با یائتلاف در قالب طرح نیا ییاجرا ندیفرا

 ه،ییقضا قوه ،بخشیتوان و یستیبهز علوم دانشگاه ،یبهشت دیشه

 یجمهور استیر ران،یا یاسلام یجمهور یانتظام یروین

 یجمهور یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت ران،یا یاسلام

 رشوپروآموزش وزارت کشور، یستیبهز سازمان ران،یا یاسلام

 وزارت ،ینیخم امام امداد تهیکم ران،یا یاسلام یجمهور

 و ران،یا یاسلام یجمهور یپزشک آموزش و درمان بهداشت،

 رد شدهیط ندیفرا. انجام شد ،امام حضرت فرمان ییاجرا ستاد

 :است گذشته ریز مراحل از پشوهش نیا

 عیشا یاجتماع-یروان یهابیآس یالگو نخست، ۀوهل در

یشینه پ ابتدا که  یطر نیاستتخرا  شد. بد کشتور آموزاندانش

 مستتتتندات و یکودک دوران یهابیآستتت حوزه یپشوهشتتت

 یهابیآستت رامونیپ یستتتیبهز ستتازمان طرژ از شتتدهگزارش

 13 حدود با سپسشد.  یبررس ،آموزاندانش یاجتماع -یروان

 ،یکودک یاجتماع -یروان یهابیآس حوزه متخصصان از نفر

 کلاتمش نیترعیخواسته شد تا شا آنهاو از  شد یفرد مصتاحبه

 یشوهشتتپ پیشتتینهبا توجه به  ،انتها در .کنند گزارش را کودکان

 یینارسا یشناختروان بیآس هشتحاضتر و نظر متخصتصان، 

 و بمخر یرفتارها اضطراب، ،یافسردگ ،کنشتیفزون و توجه

 مهارت در ارستتایین ،یرستتانبیخودآستت یرفتارها تکانه، مهار

 دکانکو و ،یخودگردان رارستتایی دن ،یلیتحصتت فیتکال انجام

                                                           
1. Wording 

 تیاولو عنوانبه یجستتم و یجنستت ۀستتوءاستتتفاد معرض در

 .شد انتخاب یگرغربال

 یهابیآستتت مشتتتکلات فهرستتتت شتتتدنیینهتا از پس

 هب اقدام مرحله نیا در آموزان،دانش نیب در عیشا یشناختروان

 هر هب مربوط یهانشانگر استخرا  و الگو یهامؤلفه ییشتناستا

 یبرا یابزار غربتتالگر هتتادهمنظور  نیبتد. شتتتد آنهتا از کیت

 یبرا اریتمورد استتتتفتاده قرار گرفتت. مع هتاهیتگو یآورجمع

( 2ابزارها،  ییایو پا یی( روا1ابزارها عبارت بود از:  نیانتخاب ا

 هیگو یگهمبست بی( ضر3و  اسیبا مق هیگو یهمبستگ بیضر

 قرار یراب هاعبارت مجموعه به نشانگرها لیتبد. هاهیگو ریبا سا

 اسیمق یبرا. شتتد هاستتؤال بانک هیته به منجر ابزار، در دادن

 دحدو ،معلمان ۀنسخ-کودکان یشتناختروان ستلامت یمقدمات

 یبررستت .شتتد دیتول یشتتناختروان یهانشتتانه یبرا گزاره 193

 ینیلبا متخصصان از یجمع در ابزار یبرا دشتدهیتول یهاگزاره

 ،ینوجوان و یکودک دوران یشتتناختروان یهابیآستت حوزه

 و هاگزاره 1یهایپردازعبارت در اصتتلاحات از یبرخ به منجر

 یمقدماتشیپ نستتتخه در قرارگرفتن یبرا هیگو 182 انتخاب

 .شد اسیمق کمی

 معلمان با یگروه جلستتات یط یصتتور ییروا یبررستت

 ،(نفر 233 حدود) بلوچستتتان و ستتتانیستت و البرز یهااستتتان

 در و گرفت صتتورت کمی یمقدماتشیپ نستتخه در یاصتتلاحات

 هدژ. شتتد یینها ،هیگو 112 با دوم یمقدماتشیپ نستتخه انیپا

 و هتتاهیتتگو فهم و درک تیتتقتتابل ستتتنجش، بخش نیتا از

 یراتییغت جادیا لیدل به .بود معلمان اتیادب با آن یسازمتناستب

 ساختار حضور از نانیاطم حصتول جهت ابزار، هیاول نستخه در

 ده زا ابزار، ییمحتوا ییروا ستتنجش و ابزار در ینیبال و ینظر

 دش خواسته مدرسه دوران یهابیآس حوزه متخصتصان از نفر

 انجام ابزار یایمحتو ییروا خصتتوص در را لازم یهایبررستت

 وراندا نظر در ییهمگرا وجود از نشان زین گام نیا جهینت. دهند

 .بود ابزار مناسبت یبرا
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 نستتتختته ییمحتوا و یصتتتور ییروا از نتتانیاطم از پس

 یشتتتناختروان ستتتلامت یمقدمات اسیمق دوم، یمقتدماتشیپ

 ییابتدا دوره معلمان جتامعته درمعلمتان  ۀنستتتخت -کودکتان

 خراستتان و فارس ،یشتترق جانیآذربا کرمانشتتاه، یهااستتتان

مجوزهای لازم برای گردآوری تمتامی  .شتتتد اجرا ،یرضتتتو

 تهای اجتماعی معاونت تربیاز آسیب ها از دفتر پیشگیریداده

لازم به  شتتتد. گرفته وپرورشوزارت آموزش بدنی و ستتتلامت

ر کنندگان دبه شرکت مراحل پشوهشتمامی  ذکر است که در

ه محرمان شدهدریافت داده شد که اطلاعات نانیاطم نیاپشوهش 

 .کلی تحلیل خواهد شتتد صتتورتبهها داده خواهد ماند و یباق

 هاگمشتتتده لیتحل شتتتدهیآورجمع یهاداده یستتتپس بر رو

قرار گرفتند و در  لیمورد تحل یهتاهیتگوصتتتورت گرفتت و 

د تا انجام شتت هاداده یبر رو یاکتشتاف یعامل لیتحل بعد، ۀمرحل

 .ردیگ قرار یابیارز مورد زین ازهس ییروا

 هاافتهی
. انجام شد اسیمقخردههرکدام از هفت  یبر رو هاهیگو لیتحل

 ،یددرص یستون نمودار یبررس هاهیگو لیتحل ندیفرا یط در

 و زیتم بیضرا ،یدگیکش ،یکج به مربوط یهاشاخص

 اخکرونب یآلفا بیضر، انجام شد. اسیمق هیگو 112 یدشوار

 یبر رو لیتحل. آمد دست به 97/3 حاضر، طیشرا در اسیمق کل

 نهیه هر گزکه ب یکنندگانشرکتسهم  ۀمستلزم محاسب ه،یهر گو

 یمبستگه ه،یگو اریانحراژ مع ه،یگو نیانگیپاسخ داده بودند، م

بود  هیکرونباخ بعد از حذژ گو یو آلفا ،اسیمقخردهبا  هیگو

(23.) 

 ریو تفس ییشتناسا یفرم معلمان برا یاکتشتاف یعامل لیحلت

ن که توسط قانو هیتعداد عوامل نهفته اجرا شد. تعداد عوامل اول

درصتتد از  72عامل بود که  25شتتد،  ییشتتناستتا 1گاتمن-زریک

 ،یعتتامل لیتتتحل انجتتام از قبتتل. دادیمرا پوشتتتش  انسیتتوار

 ها،ریمتغ نیب یخط ۀرابط ها،داده بهنجار عیتوز یهامفروضتتته

                                                           
1. Kaiser -Gottman 

2. Linearity 

3. Reverse matric 

 یریپذعامل و هاداده در بودن یخطهم نبود پرت، یهاداده نبود

 جمح آنکه لیدل به. گرفت قرار یبررستت مورد هاداده سیماتر

 یچندان ازین نیبنابرا بود، یعال حد در یعامل لیتحل یبرا نمونه

 یحت و ندارد وجود آن در هاداده عیتوز یبهنجار یبررستت به

وارد  یخلل جینتا در هتاداده از یبرخ عیتوز یبهنجتار عتدم

 یدگیکش و یچولگ یبررس که است ذکر به لازم البته. کندینم

 طیاشتتتر بهبود موجبات هاهیگو انتخاب یبرا یملاک عنوانبه

 یمخطه. بود کرده ترنهیبه حاضر مفروضه یبرقرار یبرا هاداده

 نمودار عیزتو یبررستت بر متمرکز با زین رهایمتغ نیب ۀرابط 2بودن

 نیا .شتتد انجام ،بالا یکج یدارا یهاهیگو یریمتغ دو پراکنش

 از موارد اغلب در هاهیگو نیب روابط که دادند نشتتان نمودارها

 به لذا ،استتتت یخط به کینزد یاندک موارد در و یخط نوع

 جیانت بر یجزئ مشتتتکلات نیچن نمونه، حجم بودن بالا لیدل

 گر،ید یستتتو از. داشتتتت نخواهد یبارز راتیتأث حاصتتتل

 دامنه از خار  یهاارزش ییشتتناستتا منظوربه هاداده یغربالگر

 حذژ و دهندگانپاستتخ توستتط شتتدهکستتب نمرات و رهایمتغ

 یهاداده نبود مفروضه یبرقرار به منجر هاداده مجموعه از آنها

 دیتول به یازین نکهیا از اطلاع ضتتتمن ادامه، در. شتتتد یکنار

 جهینت در و ندارد وجود هامؤلفه لیتحل در 3معکوس سیماتر

 شتتمار به آن انجام یبرا یاستتاستت مشتتکل چندگانه یخطمه

 هچندگان یهمبستتتگ بیضتترا مجذور یبررستت به( 24) رودینم

 83/3 از بیضرا نیا تمامی آنکه لیدل به. شتد پرداخته هاهیگو

 و نهچندگا یخطهم مشتکل وجود عدم نشتانگر ،بودند ترنییپا

 آنکه لیدل بته نیهمچن. بود هتاداده نیب در  4ینیتک نیهمچن

( 25) 5نیالک-ریما-ستتریک یبردارنمونه تیکفا شتتاخص مقدار

 بارتلت تیکرو آزمون شتتاخص و 85/3 با برابر آمدهدستتتبه

 در 6216 یآزاد درجات با کته بود 737/18248 برابر( 26)

 یریپذ عامل تیقابل از نشتتتان ،بود معنتادار 3331/3 ستتتط 

 یبرقرار مجموع در  بنابراین (24) داشتتتت مربوطه سیمتاتر

4. Fitness 

5. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
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 یور بر لیتحل نیا و مشتتخص یعامل لیتحل انجام هامفروضتته

.شد انجام هاداده
 

 در آموزاندانش یشناختروانسلامت معلمان یگزارش یمقدمات اسیمق یهامؤلفه لیتحل از حاصل یبارگذار مجذور مجموع و هامؤلفه :1 جدول

 ییابتدا مقطع

 ژهیو ارزش یتراکم انسیوار نییتب درصدد انسیوار نییتب درصد ژهیو ارزش عامل

 16/13 54/25 54/25 54/25 کمی

 51/7 66/34 12/9 12/9 دوم

 38/7 84/43 17/6 17/6 سوم

 29/7 47/44 62/3 36/4 چهارم

 14/7 89/46 42/2 71/2 پنجم

 83/5 74/48 84/1 36/2 ششم

 23/5 54/53 79/1 31/2 هفتم

 

در نظر  8تا  6تعتداد عوامل  ،یاکتشتتتاف یعتامل لیتتحل در

و  نیگرفتتته شتتتد و پس از آزمون تمتتام حتتالتتات ممکن، بهتر

جدول ) شد نییتع یمواز لیتحل بر اساس ساختار نیترمناستب

 یابیلعام روش از استتتفاده با یاکتشتتاف یعامل لیتحل انجام. (2

 یستتتازنرمال با 2کوامکسیا چرخش و 1یاصتتتل ۀمؤلف لیتحل

 مقدار حداقل و 7 تعداد به عوامل تعداد محدودکردن و زریک

 استتتتخرا  به منجر ،33/3 عوامل یرو هیگو هر یبتارگذار

 اسیقم ینظر ساختار با یهمخوان یشتریب یدارا که دش یعوامل

 مقطع در آموزاندانش یشناختروان سلامتاز  معلمان گزارش

 اختارستت داد نشتتان یعامل لیتحل جینتا انیپا در. بودند ییابتدا

 اسیمق کل انسیوار از درصد 43 مجموع در که یامؤلفه هفت

 ساختار نیترستاده و نیترمناستب ،(3 جدول) کنندیم نییتب را

 24 از پس الگو نیا که است ذکر انیشا. است هاداده نیا یبرا

 .آمد دست به چرخش

 را فتمه تا کمی یهامؤلفه داد نشان یاکتشتاف یعامل لیتحل

 یلیتحصتت عملکرد در نارستتایی یهامؤلفه به صتتورت توانیم

از انجام »، «کتار استتتتفراموش یدر امور درستتت»مثتال،  ی)برا

 یلیعملکرد تحص»و « ناتوان است اشیدرس فیگام تکالبهگام

 ی)برا یدگیآزارد معرض در و خود به بیآس ،«(دارد یفیضع

                                                           
1. Principal Component Analysis (PCA) 

 وجود آنها یبرا یموجه لیدر بدن دارد که دل یجراحات»مثال، 

جراحتات موجود در بدن ارائه  یبرا یمتفتاوت لیتدلتا»، «نتدارد

از بدنش  یامانند مداد را در نقطه زیتنوک یایاشتتت»و  «دهدیم

مثال،  ی)براکنشتتتی فزون و توجهنتارستتتایی  ،(«کنتدیوارد م

را  آنهتتارا قطع کرده و اجتتازه صتتتحبتتت بتته  گرانید حرژ»

و بدون ملاحظه جواب قبل از اتمام پرسش، با عجله » ،«دهدینم

ال، مث ی)برا یافسردگ ،(«زندیحرژ م ادیز»و  «کندیم انیرا ب

 حاتیو تفر یبته شتتترکتت در بتاز» ،«کنتدیم یریگگوشتتته»

 ،«(استتتت حتتالیب ایتتخمود »و « نتتدارد یو رغبت لیتتم یگروه

 ،«کندیبتا معلمتان بگومگو م»مثتال،  ی)برا مخرب یرفتتارهتا

 انتقام گرانیخود از د تیفرونشتتتاندن خشتتتم و عصتتتبان یبرا»

، مثال ی)برا اضطراب ،(«رودیزود از کوره به در م»و  «ردیگیم

 نیوالد دنید بیآس اینسبت به از دست دادن  یدیترس شتد»

 خوداو از  نیجانشیا از مادر  ییدر مواقع جدا» ،«دهدینشتان م

 یخودگردان و( «ترسدیم لیبدون دل»و  «دهدینشتان م ینگران

و  هاتیقعدر مو رییخود با تغ یافتگیسازشقادر به »مثال،  ی)برا

خود  یهاتیو مس ول هاتیبه انجام مستقلانه فعال»، «است طیشرا

 د.گذاری کرنام«( است ریپذتیمس ول» و «دهدینشان م لیتما

2. Equamax rotation 
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 اکتشافی عاملی تحلیل از ناشی عاملی بارهای :2 جدول

 هفتم عامل ششم عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل کمی عامل

75/3 73/3 72/3 75/3 61/3 69/3 53/3 

68/3 65/3 67/3 73/3 59/3 68/3 45/3 

67/3 63/3 58/3 62/3 57/3 65/3 42/3 

66/3 62/3 55/3 57/3 55/3 63/3 43/3 

66/3 61/3 54/3 55/3 54/3 56/3 38/3 

66/3 63/3 52/3 53/3 54/3 52/3 36/3 

65/3 59/3 46/3 47/3 54/3 49/3 34/3 

64/3 59/3 43/3 45/3 53/3 48/3 33/3 

 57/3      

 56/3      

 56/3      

 56/3      

 54/3      

 46/3      

 46/3      

 44/3      

 

 از هامقیاسخرده تمامی که دهدیم نشتتتان زین 3 جدول

 نیب آنها ۀدامن و برخوردارند یدرون یهمگون مناستتب بیضتترا

 .است( فیتکل انجام در ارسایین) 93/3 تا( یخودگردان) 67/3

 هاسمقیاخرده با هاهیگو یهمبستتتگ بیضتترا یبررستت نیهمچن

 82/3 و( 48 هیگو) 17/3 نیب بیضتترا نیا که دهدیم نشتتان

 .است( 16 هیگو)
 

 ییابتدا مقطع آموزاندانش یشناختروان یهابیآس اسیمق معلمان نسخه هایمقیاسخرده و هاهیگو یفیتوص یهایژگیو :3 جدول

 هااسیمقخرده 

 یژگیو
 عملکرد

 یلیتحص

 و یخودآزار

 یدگیدبیآس

 و توجه نارسایی

 کنشیفزون
 یافسردگ

 یرفتارها

 مخرب
 یخودگردان اضطراب

 27/23 51/23 52/23 45/23 36/19 91/56 18/18 نیانگیم

 67/3 83/3 88/3 87/3 83/3 93/3 93/3 آلفا

 54/3-17/3 62/3-32/3 53/3-76/3 73/3-55/3 42/3-65/3 48/3-73/3 71/3-82/3 اسیمقخرده با هیگو یهمبستگ

 هااسیمقخرده نیب یهمبستگ

        یلیتحص عملکرد

       33/3** یدگیدبیآس و یخودآزار

      42/3** 33/3** کنشینارسایی توجه و فزون

     13/3** 42/3** 63/3** یافسردگ

    25/3** 71/3** 56/3** 43/3** مخرب یرفتارها

   21/3** 29/3** 17/3** 39/3** 19/3** اضطراب

  38/3 29/3** 53/3** 24/3** 22/3** 65/3** یخودگردان

p<0.001 
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مخرب و نارسایی  یرفتارها یهااسیمقخردهفرم معلم،  در

 ارساییو ن یخودگردان ازآن پس( و 71/3)کنشی توجه و فزون

تند را با هم داشتتت یهمبستتتگ نیشتتتتریب ،یلیدر عملکرد تحصتت

اب و اضتتطر یخودگردان انیم زین یهمبستتتگ نی(. کمتر65/3)

 (.38/3مشاهده شد )

 یریگجهینتو  بحث

تند که هس ایکنندهناتوانمشتکلات رفتاری کودکان، مشکلات 

بستتتیاری را ایجاد  هتایدشتتتواری ،برای ختانواده و کودکتان

بتتاعتته کتتاهش میزان کتتارایی در عملکرد فردی و  ،کننتتدمی

و  از مشکلاتو با شتیوع بالایی  ،(27) شتوندمی آنهاتحصتیلی 

 حاضر، پشوهش هدژ (.28پیامدهای اجتماعی همراه هستتند )

 ستتاختار و هاگویه ستتنجیروان یهایشگیو یابیارز و یبررستت

 در انآموزشندا یشناختروان اسیمق یمقدمات یاکتشتاف یعامل

 و یآورجمع از بعتتد پشوهش نیا در. بود ییابتتتتدا متقتطتع

 روش هب یاکتشتتتاف یعامل لیتحل جینتا ،هاداده لیوتحلهیتجز

 ۀدهندنشتتتان کوامکسیا چرخش با همراه یاصتتتل یهامؤلفه

 انسیوار از 43/3 مؤلفه هفت نیا که بود مؤلفه هفت وجود

 تیکفا یهاشتتتاخص مقدار. کننتدیم نییتب را اسیتمق کتل

 نیا حداقل مقدار با که استتتت درصتتتد 85/3 ،یبردارنمونه

 یابر هاداده سیماتر تیکفا از نانیاطم کستتب یبرا شتتاخص

 هب. دارد یمحسوس نسبتاً فاصله ،(24) درصد 63/3 یریپذعامل

 دامنه در یبردارنمونه شتتاخص از مقدار نیا( 25) ستتریک نظر

 موجود یهامؤلفه که دهدیم نشان شاخص نیا. دارد قرار یعال

 تیقابل هم از یمناستتب زانیم به لیوتحلهیتجز مورد یهاداده در

 لیتتتحل مورد سیمتاتر از را آنهتتا توانیم و دارنتد کیتتفک

 هاویهگ به یدهپاستتخ گفت توانیم یعبارت به  کرد استتتخرا 

 هاآن از کی هر که شدهیطراح یطور نمونه گروه افراد توسط

 نآ افتراق موجب که استتت زین گانهی انسیوار از یزانیم یدارا

 یهاستتازه و میمفاه کهیدرحال استتت، شتتده هاگویه گرید از

 هم با یآمار هم و یمفهوم لحاظ به هم ،اسیمق در شتتدههیتعب

 نشتتتان هم( 26) بارتلت تیکرو آزمون. هستتتتند ارتباط در

 یدارا اسیمق در قرارگرفته یهاگویه سیمتاتر کته دهتدیم

 را استتتخ به منجر تواندیم که هستتتند یمناستتب و یقو روابط

 لیتحل جینتا ضتتتمن در .شتتتود هاداده سیماتر از ییهامولفه

 زا استفاده طیشترا در داد نشتان شتدهانجام یاکتشتاف یهاعامل

 کوامکس،یا چرخش و یاصتتتل یهالفهؤم یابیعتامتل روش

 نشتتان ینظر یمبان با را مطابقت نیبهتر شتتده حاصتتل عوامل

 روش از استتتتفاده با ستتتاده ستتتاختار حصتتتول لیدل. دندهیم

 یبالا زانیم وجود ،توانرا می یاصتتتل یهالفهؤم یابیتعتامتل

 نیب مشترک انسیوار با سهیمقا در هاگویه یاختصاص انسیوار

 (.29) دانست آنها

 یاآلف بیضتتر از زین اسیمق نیا اعتبار ستتنجش منظوربه

 یاآلف) یدرون یهمگون بیضتترا دامنه. شتتد استتتفاده کرونباخ

 اسیمق یمقدمات نستتتخه در یاستتتتخراج یهالفهؤم( کرونباخ

 ارستتایین)  67/3 نیب ییابتدا مقطع آموزاندانش روان ستتلامت

. استتت( فیتکال انجام در ارستتایین)  93/3 تا( یخودگردان در

 و خوب حد در( 33) یجول و لشیم نظر از بیضترا نیا تمامی

 که ندداد نشان اعتبار سنجش جینتا واقع در  استت آن از بالاتر

 تیوضع در هاگویه نیب روابط و یدرون انسجام نظر از هالفهؤم

 رخوردارب یمناستتب اعتبار از اسیمق نیا و دارند قرار یقبول قابل

 . است

 رد که استتت نیا کرد اشتتاره بدان دیبا که یگرید ۀنکت

 ۀمؤلف دو ،یاکتشتتتاف یعامل لیتحل از پس و حاضتتتر پشوهش

 یدگیآزارد معرض در و خود به رستتاندن بیآستت یرفتارها

 توانب دیشا. شدند ادغام هم با( کودکان از یجنس سوءاستفاده)

 وءاستفادهست اسیمقخرده که کرد نییتب گونه نیبد را نکته نیا

 ورکش در هااسیمقخرده ریسا با ستهیمقا در کودکان از یجنست

 است ودهب برخوردار یشتتریب یدگیچیپ از یفرهنگ لیدلا به ما

 دو یابیتتارز ابزار، نیا ستتتتازنتتدگتتان هتتدژ ابتتتدا در چون

 هب رستتاندن بیآستت یرفتارها عنوان با جداگانه، اسیمقخرده

 نیهم به و بود کودکان از یجنستت ستتوءاستتتفاده وجود و خود

 یعامل لیتحل در یول شتتتد، هیته آنها یبرا ییهاگویه جهت

 به. امدین دستتت به اسیمقخرده نیا ،هاگویه لیتحل و یاکتشتتاف
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 نعنوا تحت و کرده ادغام هم با را آنها پشوهشگران لیدل نیهم

 املعو .کردند اشاره آن به یدگیآزارد و رساندن بیآس گویه

 و ،مناسب یهارساختیز نبود جامعه، یناآگاه همانند یمختلف

 مستتتائل درباره  یصتتتح یهاآموزش یبرا تیمحدود وجود

 یهاروندهپ یافشا به ییقضا یهادستگاه نداشتن لیتما ،یجنس

 ،یماعاجت یبالا تیحستاست لیدل به یجنست تجاوزات به مربوط

 در یاریبستت یقانون یخلاءها و نواقص وجود مستت له، بودن تابو

 از تیحما در قانون ضتتتعف کودکتان، یجنستتت آزار مورد

 شتتتدن یقربان و آزاردهنده فرد از ترس و دهیآزارد کودکان

 از یجنستت ستتوءاستتتفاده از یاندک موارد تا شتتد باعه مجدد

 اب مواجه روند جهینت در و شتتوند گزارش و ییشتتناستتا کودکان

 (.  31) بماند یباق کند همچنان مشکل نیا

 به جهتو با که دهدیم نشتتان پشوهش این نتایج ،یطورکلبه

 ستتتلامت یفارستتت نستتتخه مطلوب ستتتنجیروان یهایشگیو

 برای این ابزار ،ییابتدا مقطع در آموزاندانش یشتتتناختروان

 در آموزاندانش یجتتانیه و یرفتتتار مشتتتکتلتتات بتررستتتی

 بالینی یهاطیمح و یدرمان و یخدمات ،یآموزشتت یهامجموعه

 نیا حاضر، حال در. است استفاده قابل ایرانی بهنجار جامعۀ در

 در ارسایین) بیآس هفت یریگاندازه یبرا استفاده تیقابل ابزار

 ، یدگیآزارد معرض در و یزنبیخودآس ، یلیتحصت عملکرد

 ، بمخر یرفتارها ،یافستتردگ ،کنشتتی و نارستتایی توجهفزون

 یبرا یول داراستتت، را( یخودگردان در، و نارستتایی اضتتطراب

 در موجود اشتتتکالات رفع کنار در استتتت لازم آن لیتتکم

 جادیا و ابزار توسعه یبرا یگرید اقدام گر،ید یهااسیمقخرده

 از. ردیگ صتتتورت کودکان از ستتتوءاستتتتفاده اسیتمقخرده

موضتتوع اشتتاره  نیبه ا توانیمپشوهش حاضتتر  یهاتیمحدود

در پشوهش حاضتتر، منحصتتراً  هاداده یآورجمعکرد که روش 

ر د دیاز ترد یحاک مطالعات گوناگون،و  استتت یگزارشتتخود

(. 33استتت ) هاپرستتشتتنامه لیقب نیا جینتا ییمورد دقت و روا

 مثل گر،ید ییروا یهاوهیشتتت از استتتتفاده عدم آن، بر افزون

 شتتتتریب یبررستتت منظوربه همگرا و ،واگرا ،زمانهم یهاروش

 ای مجدد اعتبار ازاستتفاده  عدم نیهمچن و آزمون ییروا درباره

جمله  زا ،اعتبار شتتتریب یابیارز یبرا کردن مهیدون و بازآزمون

 تهگف آنچه بر افزون. پشوهش حاضر است گرید یهاتیمحدود

 یتیجنستت یگروها در ابزار یعامل ستتاختار یریرناپذییتغ شتتد،

 ابزار نیا ایآ که شود مشخص تا است نگرفته قرار یبررس مورد

 ار پستتتران و دختران یتیجنستت یهاگروه در استتتتفاده تیقابل

ه از ک شتتودیم شتتنهادیتوجه به آنچه گفته شتتد، پ با. داراستتت

دقتتت  شیدر جهتتت افزا گریو اعتبتتار د ییروا یهتتاوهیشتتت

 نیحاضر استفاده شود و همچن اسیمق ستنجیروان یهایشگیو

مورد  یتیجنستت یهاگروهابزار در  یستتاختار عامل یریرناپذییتغ

 یهالیتحل از که شودیم شنهادیپ ت،ینها در. ردیقرار گ یبررس

 دنش مشخص یبرا پاسخ،-سؤال یۀنظر یالگو اساس بر مدرن

 شودیم شنهادیپ .شود استفاده ابزار در گویه هر گاهیجا و نقش

 یریشگیبر مدل پ یمبتن یریگمیتصمدر  یغربالگر یهادادهکه 

 مدارسدر  یجانیه رفتاری و مشتتتکلاتدرمان  یو مداخله برا

 . ردیمورد استفاده قرار گ

 خر  از طرحی با عنوان مطالعهتمقاله حاضر مس: یقدردان و تشکر

 -یهای روانمقدماتی ساخت ابزارهای استاندارد بومی ارزیابی آسیب

 ائتلاژاستتت که در چهارچوب ستتند  آموزان کشتتوراجتماعی دانش

 کارمیتقسذیل سند آموزان )نماد( های اجتماعی از دانشنظام مراقبت

اجرای  .ه استتتاجرا شتتدهای اجتماعی ملی کنترل و کاهش آستتیب

وپرورش و مشتتترک وزارت آموزش نامهتفاهماین پشوهش در قالب 

( با دانشتتگاه 24/8/1396مورخه  137564وزارت کشتتور )به شتتماره 

( صورت 3/6/1395/ص مورخه 544/633نامه شتهید بهشتتی )تفاهم

افرادی که ما را تمامی لازم استت از همکاری صمیمانۀ گرفته استت. 

به  رمعلمان، تقدیر و تشتتک ویشهبه، کردنددر انجام این پشوهش یاری 

 .آوریمعمل

 گونههیچحاضر  مقالهنویستندگان مقاله در مندرجات : تضاد منافع

 تعارض منافعی وجود ندارند.
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